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POWIAT

Zainicjowany przez Starostwo 
Powiatowe w Lesznie w ubiegłym 
roku program edukacyjny „Lekcja 
WOS-u w Starostwie” osiągnął swój 
cel – koncepcja edukacji przez zaba-
wę wzbudziła zainteresowanie wśród 
leszczyńskich szkół ponadgimnazjal-
nych. W zeszły piątek w starostwie 
gościła klasa IIa z II LO w Lesznie. 
Uczniowie odwiedzili wydziały: Ko-
munikacji i Transportu, Architektury 
i Budownictwa oraz Spraw Społecz-
nych, gdzie urzędnicy opowiedzieli 
im o czynnościach, jakie wykonują, 
załatwiając sprawy mieszkańców 
powiatu leszczyńskiego.

Lekcja WOS-u
w starostwie

 Uczniowie klasy IIa z II LO w Lesznie wraz ze swoim nauczycielem przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
Marcinem Rachwałem, wicestarostą leszczyńskim Robertem Kasperczakiem i sekretarzem powiatu Krystianem 
Maćkowiakiem.

Przetargi na obie inwestycje 
przeprowadzono już na początku 
roku, jednak zaproponowane przez 
oferentów ceny znacznie przerasta-
ły możliwości fi nansowe powiatu. 
W przypadku modernizacji drogi 
Rydzyna-Dąbcze było to aż 3 mln 
zł. Konieczne stało się dokonanie 
korekty projektów, jednak zmiany 
nie wpłyną na jakość wykonania 
i standard dróg.

W kolejnym przetargu na każ-
dą z inwestycji wpłynęło po sześć 
ofert. W obu przypadkach najniższą 
cenę zaproponowała fi rma Strabag 
z siedzibą w Poniecu. Firma ta we 
współpracy z innymi wykonawcami 
realizowała już inwestycje na terenie 
powiatu leszczyńskiego i jest po-
strzegana jako solidny partner. 

Zaproponowała przebudowę dro-
gi Osieczna-Berdychowo, na którą 
w powiatowej kasie zaplanowano 6,5 
mln zł, za kwotę o 200.000 zł niższą.

– Oferta zostanie jeszcze spraw-
dzana pod względem formalnym 
i jeżeli wszystko będzie się zgadzało, 
starostwo podpisze z fi rmą Strabag 
umowę na wykonanie tego zadania 
– poinformował starosta Jarosław 
Wawrzyniak. 

 Jednym z elementów modernizacji drogi Rydzyna-Dąbcze ma być wybu-
dowanie ronda w Rydzynie, które usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo.

Wojciech Antoniak (40 lat) 
w Radzie Powiatu Leszczyń-
skiego reprezentuje Miasto 
i Gminę Rydzyna. Jest to jego 
pierwsza kadencja w samorzą-
dzie powiatowym.

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego
Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, 
przyszłością, która bez przerwy się otwiera.                         Jan Paweł II
 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pragniemy przekazać Rodzinom Zastępczym słowa uznania 

za trud i pracę w opiece nad powierzonymi dziećmi, 
za zaangażowanie w zapewnienie młodym ludziom spokojnego 

dzieciństwa, wykształcenia i miłości.
Z okazji tego święta składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, 

zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości
oraz doświadczenia tego dobra, które okazujecie potrzebującym.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
 

Kierownik wraz z Pracownikami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lesznie 

Leszno, dnia 30 maja 2015 r.

Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Do wyborów wystartował z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i jest też członkiem tego najliczniej 
reprezentowanego w Radzie klubu. 
Wykształcenie zdobył w Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu na kie-
runku Zarządzanie Przedsiębior-
stwami. Od 2003 roku pełni funkcję 
skarbnika Miasta i Gminy Rydzyna. 
Reprezentuje też gminę w Związku 
Międzygminnym Wodociągów i Ka-
nalizacji Wiejskich we Wschowie. 
Jego doświadczenie postanowiła 
wykorzystać Rada Powiatu powie-
rzając mu funkcję przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Planowania i Roz-
woju. Jest też członkiem Komisji 
Rewizyjnej. 

– Głównym zadaniem Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego na obecną 
kadencję jest według mnie dążenie 

do dalszej poprawy stanu dróg po-
wiatowych – podkreśla Wojciech 
Antoniak. – Ważnym jest, aby jak 
najlepiej wykorzystać możliwość 
pozyskania środków z Unii Euro-
pejskiej. Dalszego rozwoju wymaga 
również baza Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rydzynie. 

Radny Antoniak relaksu szuka 
w turystyce rowerowej, a emocji 
w pojedynkach na torze leszczyń-
skich „Byków”. W domu reprezentu-
je „mniejszość”, gdyż w podejmowa-
niu decyzji uczestniczą aż trzy panie 
– żona Edyta oraz córki, 8-letnia 
Marysia i o 2 lata młodsza Zosia.

Wiedzę o funkcjonowaniu samorządu uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Lesznie przyswajali sobie w Starostwie Powiatowym.

Podczas spotkania z wicestarostą 
Robertem Kasperczakiem młodzież 
miała okazję zapoznać się z obo-
wiązkami starostów oraz funkcją 
spełnianą przez Zarząd Powiatu Lesz-
czyńskiego. 

W drugiej części wizyty ucznio-
wie wcielili się w radnych powiato-
wych i zasiedli w sali sesyjnej. Na 
forum stworzonej przez nich Rady 
Powiatu Leszczyńskiego stanęło 
bardzo kontrowersyjne zagadnienie 
– „tak” lub „nie” dla budowy kopalni 
węgla brunatnego. Była to tylko za-
bawa edukacyjna, ale problem został 
zaczerpnięty z życia. Dwa miesiące 

temu rzeczywista Rada Powiatu Lesz-
czyńskiego wyraziła negatywną opi-
nię w sprawie budowy we wschodnim 
sąsiedztwie powiatu leszczyńskiego 
kopalni odkrywkowych węgla.

Młodzież mocno ożywiła się pod-
czas debaty, początkowo opowiadając 
się przeciw budowie kopalni, jed-
nak silniejsze argumenty w dyskusji 
przedstawiła grupa „radnych” widzą-
cych w budowie kopalni szansę dla 
rozwoju regionu. Mieli okazję prze-
konać się, jak ważnym elementem 
w demokracji jest dyskusja mająca 
wpływ na rozłożenie się głosów przed 
podjęciem uchwały.

Drożej niż zakładano

Znak zapytania pojawił się nad 
drugą inwestycją. Na modernizację 
drogi Rydzyna-Dąbcze, wraz z wy-
budowaniem w Rydzynie ronda, 
powiat zaplanował 6 mln zł. Najtań-
sza z ofert, zaproponowana również 
przez Strabag, przewiduje wykona-
nie tego zadania za 6,9 mln zł. 

Oczywiste wydaje się przerzuce-
nie na tę inwestycję zaoszczędzonych 
200.000 zł na drugim zadaniu. O ko-
lejne 300.000 zł można zmniejszyć 
brakującą kwotę, jeżeli radni gminy 
Rydzyna zdecydują się przekazać 
deklarowaną wcześniej na tę inwe-
stycję drugą transzę swojego udziału. 
Propozycje, jak zdobyć pozostałe 
400.000 zł, przygotowuje Zarząd Po-
wiatu Leszczyńskiego i przedstawi ją 
radnym, którzy nad stosowną uchwa-
łą zagłosują podczas najbliższej sesji 
Rady Powiatu Leszczyńskiego, za-
planowanej na 27 maja. 

– Na obie inwestycje uzyskaliśmy 
po 3 miliony złotych dofi nansowania 
z Narodowego Programu Rozbudo-
wy Dróg Lokalnych – podkreśla 
starosta Jarosław Wawrzyniak. – 
Korzystniej jest znaleźć w budżecie 
brakujące 400 tysięcy złotych niż 
stracić 3 miliony dotacji. 

We wtorek dokonano otwarcia ofert w przetargach na mo-
dernizację dróg Osieczna-Berdychowo i Dąbcze-Rydzyna. 
Inwestycja zaplanowana na terenie gminy Rydzyna o 900.000 
złotych przekroczyła zakładany w budżecie Powiatu Leszczyń-
skiego kosztorys. Zarząd Powiatu przygotowuje propozycję 
wygospodarowania brakującej kwoty.




